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_________________________________________________________________________________
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Ukkola ja Minna Karhu

Allekirjoitukset
Kaija Halonen
Puheenjohtaja

Sirpa Sivula
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
1-4

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 9.2.2021

Raimo Ukkola
Minna Karhu
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnanvirastossa 12.2.2021

Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusten julkaiseminen kuntavaalien ehdokasasettelusta
101/00.001/2020
Kevaltk 03.02.2021 § 1
Liite 1

Kuulutus ehdokashakemusten jättämisestä
Vaalilain 34 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on päätettävä kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako valtuutettua valitaan, kenelle, minä
päivänä ja kellonaikoina sekä missä paikassa kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista
koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Samalla määrätään, että keskusvaalilautakunnan kokoushuoneisto on kunnanhallituksen kokoushuone.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteen mukaisen ilmoituksen
18.2.2021 ilmestyvässä Kaakonkulmassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tiedottaminen yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista
101/00.001/2020
Kevaltk 03.02.2021 § 2
Liite 2

Kuulutus ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikoista
Vaalilain 49 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on
tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi.
Vaalilain 67 §;n 3 momentin mukaan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin
sopivalla tavalla.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteen mukaisen kuulutuksen
25.3.2021 ilmestyvässä Kaakonkulmassa, ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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Vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin
101/00.001/2020
Kevaltk 03.02.2021 § 3

Vaalitoimitsijat kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä toimitettaessa vähintään
kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.
Koronavirustilanteessa tärkeä näkökulma on myös turvallisuus: äänestäjän
tulee olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee olla turvallista hoitaa tehtäviään. Äänestäjien muodostamissa jonoissa ja toisaalta myös äänestäjien ja vaalitoimitsijoiden välillä on kyettävä pitämään riittävät turvavälit. Tämä saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikoissa on oltava
yksi vaalitoimitsija sitä varten, että hän valvoo turvavälien noudattamista
sekä huolehtii siitä, että paikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä äänestäjiä kerrallaan.
Kelpoisuus; Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen eikä myöskään ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa
kunnassa; esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.
Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa
vaatimuksia myös vaalitietojärjestelmän (VAT) käyttäjille.
Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia, että kaikki vaalitietojärjestelmään
lisätyt käyttäjät on perehdytetty henkilötietojen käsittelyyn liittyviin periaatteisiin. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä kaikkien, jotka käyttävät vaalitietojärjestelmää, tulee lukea, hyväksyä ja allekirjoittaa paperinen tietosuojasitoumus. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on myös säilyttää allekirjoitetut
sitoumukset.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kuntavaalien 2021 vaalitoimitsijoiksi Marja
Kauppilan, Elisa Notkolan, Katri Kotasaaren, Timo Talkan, Eila Mannisen,
Armi Oinosen, Tuija Koskimiehen, Anne Näpin ja Kati Patjaksen. Lisäksi
keskusvaalilautakunta pyytää valituilta henkilöiltä tietosuojasitoumuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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Saapuneet kirjeet
101/00.001/2020
Kevaltk 03.02.2021 § 4

1. Oikeusministeriö 1.10.2020:
Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö,
vaalikoulutus ym.
2. Digi- ja väestötietovirasto 18.12.2020:
Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
3. Kuntaliitto 13.10.2020:
- Vaalikelpoisuus valtuustoon
- Kuntavaalit 18.4.2021
4. Invalidiliitto 11.8.2020:
Äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistaminen

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä vaalilain 100 §:n mukaista valitusta, kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
pykälät: 1 - 4
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusoikeus
OikaisuvaatimusViranomainen
Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän keskusvaalilautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain
8 luvussa säädetään. 101 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä
jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valitaa sillä
perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien
tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen
Valitus tehdään lääninoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi
- pykälät

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
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